
För- och efterköpsinformation Trygghetsförsäkring

Helas Trygghetsförsäkring är en frivillig 
gruppförsäkring som kan betala det Försäkrade 
månadsbeloppet vid arbetslöshet och vid 
sjukskrivning på grund av olycksfall eller sjukdom. 
För- och efterköpsinformation finns även på 
hemsidan www.helaforsakring.se. För- och 
efterköpsinformationen är endast en kortfattad 
beskrivning av villkoren för Trygghetsförsäkringen. 
Fullständiga villkor, där hela omfattningen och 
alla begränsningar samt undantag framgår finns 
på www.helaforsakring.se eller  kan erhållas av 
gruppföreträdaren Hela Försäkring AB (”Hela 
Försäkring”), se kontaktuppgifter nedan.
Om något skydd är särskilt viktigt för dig bör du 
kontrollera att det omfattas av försäkringen innan du 
ansluter dig.

VEM KAN ANSLUTA SIG TILL FÖRSÄKRINGEN?
Du kan ansluta dig till Trygghets försäkringen om du är 
kund hos Hela Försäkring och:
• är folkbokförd i Sverige,
• har fyllt 18 men inte 64 år (försäkringen gäller 

endast till och med den månad  du fyller 65 år), 
• har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar 

per vecka och du har haft anställningen minst 6 
månader i följd hos samma arbetsgivare (annan 
anställning som övergått till tillsvidareanställning 
får tillgodo räknas i de 6 månaderna så länge du är 
tillsvidareanställd när du ansluts till försäkringen) 
eller klassas som egenföretagare enligt villkoren 
och

• är fullt frisk och fullt arbetsför, dvs utför 
arbete utan inskränkningar och inte har någon 
sjukpenning eller i övrigt uppbär någon ersättning 
för sjukdom, skada eller funktionshinder.

Samtliga förutsättningar enligt ovan måste vara 
uppfyllda annars kan försäkringsersättning sättas ned 
helt eller delvis och försäkringen sägas upp.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Du skall läsa villkoren för en fullständig beskrivning av 
försäkringens innehåll. 
Sjukskrivning
Vid minst 50 % sjukskrivning från en 
tillsvidareanställning, som har en arbetstid om 
minst 17 timmar per vecka, kan du få ersättning 

från försäkringen med upp till det försäkrade 
månadsbeloppet per månad i upp till 12 månader per 
ersättningstillfälle.
Ofrivillig arbetslöshet (gäller ej egenföretagare)
Om du blir helt arbetslöshet från en 
tillsvidareanställning, där du haft en arbetstid om 
minst 17 timmar per vecka, kan du få ersättning från 
försäkringen med det försäkrade månadsbeloppet per 
månad i upp till 12 månader per ersättningstillfälle.
Det försäkrade månadsbeloppet och de utgifter 
som försäkringen täcker
Ditt försäkrade månadsbelopp är avsett för att täcka 
dina fasta kostnader för någon eller några av följande 
utgifter: Dina lån/krediter, hyra eller bostadsrättsavgift 
för bostad, hem/villaförsäkring, telefon/internet/
tv, hushållsel, sophämtning, vatten/värme, avgift till 
tomt/samfällighetsförening, tomträttsavgift, hyra för 
parkeringsplats/garage, fordonsförsäkring och/eller 
fordonsskatt. Kostnader vid dröjsmål av betalning 
ersätts inte.
Du kan välja upp till 8 000 kr i försäkrat 
månadsbelopp. Ersättning från försäkringen betalas 
månadsvis i efterskott till bankkonto tillhörande dig 
och du skall själv betala ovan nämnda utgifter.
VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG
Du skall läsa villkoren för att ta del av alla 
begränsningar och undantag. Nedan är exempel på 
några viktiga begränsningar och undantag. 
Försäkringen har 30 dagars karens. Det innebär 
att försäkringen kan lämna ersättning tidigast från 
och med den andra månaden du är arbetslös eller 
sjukskriven. 
Sjukskrivning (minst 50 %)
Försäkringen omfattar inte: 
• sjukskrivning som inträder inom 

kvalificeringstiden som är 30 dagar från 
försäkringens startdatum, 

• sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada 
som du har eller har haft inom tolv (12) månader 
närmast före du anslöts till försäkringen eller 
som du fått eller sökt råd eller behandling för hos 
hälso- och sjukvården inom tolv (12) månader 
närmast före du anslöts till försäkringen, 

• sjukskrivning som beror på psykisk sjukdom, 
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psykiska besvär eller stressrelaterad sjukdom, 
exempelvis depression, stress- eller krisreaktion 
och/eller

• sjukskrivningar som beror på missbruk, 
frivilliga kirurgiska ingrepp och behandlingar, 
komplikationer vid graviditet och som av specialist 
betraktas som normal graviditet och självförvållad 
kroppsskada.

Hel arbetslöshet (ej för egenföretagare)
Försäkringen omfattar inte arbetslöshet som beror på: 
• uppsägning som du har underrättats om inom 

kvalificeringstiden (dvs. inom 120 dagar från 
försäkringens startdatum),

• arbetslöshet där du känt till varsel eller kommande 
varsel om uppsägning, känt till uppsägning eller 
kommande arbetslöshet vid tidpunkten för 
ansökan om att anslutas till försäkringen och/eller

• uppsägning från annat än tillsvidareanställning 
(till exempel vikariat och visstidsanställning) och 
uppsägning som beror på annat än arbetsbrist, 
omorganisation eller annat än att arbetsgivarens 
verksamhet helt eller delvis läggs ner. 

EGENFÖRETAGARE
Om du är egenföretagare omfattas du endast av 
skyddet vid sjukskrivning och inte arbetslöshet. 
Det samma gäller om du blir egenföretagare under 
försäkringstiden. Läs definitionen av vem som klassas 
som egenföretagare i punkt 20 i villkoren.

VAD KOSTAR FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringspremien utgör 5,5 % av ditt försäkrade 
månadsbelopp och debiteras i förskott månatligen via 
autogiro.
Exempel; om ditt försäkrade månadsbelopp är 
1 000 kronor blir premien 55 kronor per månad. Om 
det försäkrade månadsbeloppet i stället är 3 000 
kronor uppgår din premie till 165 kronor per månad.

FÖRSÄKRINGSPERIOD
Försäkringsavtalet gäller från det startdatum som 
framgår av ditt försäkringsbesked under förutsättning 
att du uppfyller kraven för försäkringen och att 
premien betalas på förfallodagen. Försäkringen gäller 
därefter under en månad i taget och förnyas varje 
månad vid betalning av premie, om försäkringsavtalet 
inte sägs upp eller upphör på annan grund enligt 
försäkringsvillkoren.

SÅ ANSLUTER DU DIG TILL GRUPPFÖRSÄKRING-
EN OCH OM AUTOGIRO
Vill du ansluta dig till gruppförsäkringen eller höja eller 
sänka beloppet, kontakta Hela Försäkrings kundservice 
på telefon 0771-174 174. Betalning av din försäkring sker 

genom autogiro. I samband med din ansökan ombeds 
du därför lämna ditt godkännande till betalning via 
autogiro och att du skall ta del av autogirovillkoren 
innan du tecknar försäkringen. 

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Försäkringsgivare enligt dessa villkor är Financial 
Insurance Company - Sweden, org.nr. 516403-3119 
(registrerat i Bolagsverkets register), svensk filial till 
Financial Insurance Company Limited, UK. 
Tillsynsmyndighet är Prudential Regulation Authority 
PRA och Financial Conduct Authority FCA i England 
samt Finansinspektionen i Sverige.
Försäkringsgivaren bedriver sin verksamhet under 
namnet ”AXA”, med adress 
Box 7439, 
103 91 Stockholm, 
telefon: 08-502 520 81, 
e-post: clp.se.kundservice@partners.axa.

INFORMATION OM DISTANSAVTAL OCH 
FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING
Förutom denna information har du även rätt till 
information enligt Lag om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) och Lag om 
försäkringsförmedling.
Distansavtalslagen ger dig som konsument rätt till 
viss information innan du ingår avtal på distans. Att 
ingå avtal på distans innebär t ex att du har köpt 
din finansiella tjänst via Internet, e-post eller vanlig 
post, utan att fysiskt träffa den som säljer tjänsten. 
Du har även rätt till information enligt Lag om 
försäkringsförmedling i samband med förmedlingen av 
denna frivilliga gruppförsäkring.
Information enligt Distansavtalslagen och Lag om 
försäkringsförmedling lämnas i samband med 
förmedlingen.
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